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KU KNIŽNICI PILLEROVCOV V RUSKÝCH PEKĽANOCH NA 

ZÁKLADE SÚPISU KNÍH Z ROKU 18461
 

 

 

Marcela DOMENOVÁ 

 

 

 V súvislosti s výskumom zachovaných šľachtických knižníc, resp. ich torz v štátnych 

archívoch, sme sa výnimočne stretli aj so zachovanými súpismi kníh, ako napr. v súvislosti so 

šľachtickou, veľkostatkárskou rodinou Pillerovcov, pôvodom z Rakúska, ktorá sa etablovala 

na území Šariša od 18. storočia.
2
  

 V roku 1924 došlo ku skonfiškovaniu a rozparcelovaniu veľkej časti ich majetkov, po 

roku 1945 im bol majetok odobratý úplne. Dokumenty ako aj tlače, ktoré zozbieral Gejza 

Piller z kaštieľov v Ličartovciach, Mirkovciach a Ruských Pekľanoch (kde bolo i rodinné 

sídlo – kaštieľ), sa zachovali ako depozit v ŠOBA v Prešove – dnes MV SR, ŠA Prešov
3
 (r. 

1969 – 1975). V tomto štátnom archíve sa dodnes fyzicky zachovalo viacero fragmentov 

rodinnej knižnice. Podľa doterajších poznatkov, resp. pomôcok ide o 110 kníh (tlačí 

i rukopisov), 14 novín a časopisov, 20 príležitostných tlačí, 48 máp, 14 jednotiek hudobnín – 

notových materiálov.
4
 Tejto problematike sa však chceme ešte venovať s dôrazom na 

komparáciu dobových katalógov a fyzicky zachovaných dokumentov, resp. ich revízii (stavu 

z r. 1975 a 1994). Možno však poznamenať, že parciálne dokumenty z bývalej knižnice 

Pillerovcov – konkrétne z ich sídla v Ruských Pekľanoch, dnes evidujeme ako súčasť iných 

historických knižníc,
5
 ako aj iných fondov a zbierok. 

                                                 
1
 Štúdia vznikla ako výstup v rámci riešenia projektu VEGA, č. 1/0278/12: Šľachtické knižnice na východnom 

Slovensku. 
2
 Udelenie šľachtického titulu a erbu  sa spája s Jozefom Pillerom (1757), Jeho syn nadobudol predikát „de 

Mérk“ – z Mirkoviec, ako aj majetky v Mirkovciach, Ruských Pekľanoch, Žehni a Dúbrave (1764).  
3
 PELLOVÁ, Daniela. Archívy šľachtických rodín a fragmenty ich knižníc vo fondoch Štátneho archívu 

v Prešove. In Z dejín šľachtických knižníc na Slovensku I. Ed. Marcela Domenová. Prešov : Univerzitná 

knižnica PU v Prešove, 2012. ISBN 978-80-555-0933-4, s. 9, 12.  

Dostupné na internete: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Domenova1  
4
  Rodina Pillerová (1338) 1564 – 1974. Inventár. Zost. Melánia Benkovská. Prešov : ŠOBA, 1975, s. 5, 7, 94-

101. Stav knižnice – zlomky, periodiká, príležitostné tlače  odovzdané do depozitu spolu s archiváliami, stav 

k r. 1975 sa stal súčasťou – prílohou aj archívnej pomôcky. Išlo cca o 8 škatúľ. Pozri aj Rodina Pillerova. 

Dodatky 1790 – 1948. Ed. Viera Verdonová. Prešov : ŠOBA PO, 1994, s. 129-132. 
5
 Rodina Pillerová (1338) 1564 – 1974. Inventár. Zost. Melánia Benkovská. Prešov : ŠOBA, 1975, s. 5. Autorka 

uvádza, že ostatné knihy z rodinných sídel pravdepodobne prevzali inštitúcie, ktoré po vojne prevzali 

skonfiškované zariadenia aj knižnice z predmetných kaštieľov. Tejto problematike však chceme venovať 

pozornosť v samostatnom príspevku. 

http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Domenova1
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 V tejto súvislosti sme sa pokúsili konfrontovať uvedené poznatky, nateraz na bližšie 

neidentifikovanom súpise dokumentov knižnice z roku 1846. Archívna pomôcka ho priradila 

k sídlu Pillerovcov do Ruských Pekľan.
6
 P. Derfiňák sa v doterajších výskumoch parciálne 

zameral na časť vybraných hospodárskych spisov Pillerovcov z Mirkoviec z 19. storočia a 

spája fragmenty knižnice i zachovaný súpis s Ruskými Pekľanmi.
7
 Vlastníckym poznámkam 

väčšiu pozornosť nevenuje.  

 

 

 

Obr. 1 – ukážka súpisu 

 

 Iní bádatelia nešpecifikujú prepojenie, či pôvod tlačí z knižníc podľa sídla. S. 

Kopčáková, venujúca sa hudobninám, zachovaným ako fragmenty v šľachtických knižniciach 

a archívnych fondoch podobne nešpecifikovala sídlo, ani posesorské údaje na dokumentoch, 

ktoré by pomohli objasniť ich konkrétnych vlastníkov, odvoláva sa len na faktografiu 

z archívnych pomôcok.
8
 D. Pellová spája tento jediný známy súpis kníh z rodinnej knižnice 

s Ruskými Pekľanmi. K roku 1846 uvádzala vlastníctvo 312 kníh  rozdelených  do skupín: 

právne, sväté, snemové artikuly, školské knihy, ekonomické, lekárske a rôzne knihy.
9
 Tento 

stav poznania sa dnes pokúsime spresniť a čiastočne modifikovať. 

                                                 
6
 „Súpis kníh rodinnej knižnice v Ruských Pekľanoch v r. 1846.“ Rodina Pillerová (1338) 1564 – 1974. 

Inventár. Zost. Melánia Benkovská. Prešov : ŠOBA, 1975, s. 100. 
7
 DERFIŇÁK, Patrik. Hospodárske spisy v knižnici rodiny Piller z Mirkoviec. In Z dejín šľachtických knižníc 

na Slovensku II. Ed. Marcela Domenová. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2014, s. 92-96. Dostupné 

na internete: http://www.pulib.sk 
8
 KOPČÁKOVÁ, Slávka. Šľachtická knižnica a hudobniny v pozostalosti rodu Pillerovcov v MV SR, Štátnom 

archíve v Prešove, rkp. je v tlači. 
9
 PELLOVÁ, Daniela. Archívy šľachtických rodín a fragmenty ich knižníc vo fondoch Štátneho archívu 

v Prešove. In Z dejín šľachtických knižníc na Slovensku I. Ed. Marcela Domenová. Prešov : Univerzitná 

knižnica PU v Prešove, 2012. ISBN 978-80-555-0933-4, s. 12. Dostupné na internete: 
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 „Ordo Librorum in Bibliotheca existentium 1846“ 

 

 Do roku 1864 sa datuje v archívnej pomôcke i jeden súpis kníh – „Ordo Librorum in 

Bibliotheca [ex]istentium 1846“,
10

 no bez bližšieho súvisu či prepojenia na rodinu 

Pillerovcov (obr. 1).  Na dokumente neevidujeme žiadne vlastnícke poznámky, ani pečiatky. 

Budeme sa teda pridržiavať konštatovania kolegov archivárov, že uvedený súpis kníh je 

z tzv. rodinnej knižnice, z ich sídla v 19. storočí v Ruských Pekľanoch. Súpis je zachovaný 

v rukopise (8 s.). Stránkovanie je sekundárne pre potreby analýzy. Výpovednú hodnotu majú 

s. 1 – 6. Štruktúra zápisu dokumentov v súpise pozostáva zo štyroch bodov, resp. stĺpcov:  

1) poradové číslo (N[ume]rus), 

2) názov, resp. incipit názvu s rokom vydania tlače (bez označenia záhlavia stĺpca), 

3) počet zväzkov (Tom.),  

4) uvedenia formátu (In Fol.).  

 

Je však potrebné uviesť, že pri dokumentoch chýba určenie miesta vydania, tlačiara 

a spravidla aj autora alebo zostavovateľa i rok vydania. Viaceré incipity sú aj chybne či 

povrchnejšie prepísané. Tým sa nám možnosť komplexnejšieho rekonštruovania katalógu 

o čosi viac obmedzuje. Nateraz nevieme v prameni vyčleniť ani podiel slovacík. 

 Súpis obsahuje 312 záznamov – resp. jednotiek. Evidujeme pri ňom dve pisárske 

ruky. Prvá sa viaže na celkový text súpisu,  druhá vytvorila časť poznámok, ako aj posledný 

zápis č. 312. Záznamy sú radené podľa numerického princípu. Zápis č. 276 a 277 sú v súpise 

zamenené.
11

 Zápis č. 6, 10, 11 je preškrtnutý. Zápis č. 13 je bez bližšieho popisu diela, 

uvedenia zväzkov a formátu, len s poznámkou, „ako pod č. 17.“
12

 Napriek tomu ho do počtu 

evidujeme s rovnakými ukazovateľmi ako pri č. 17. Počet zväzkov chýba aj pri zázname č. 

65. Podobne je to so záznamom č. 199 a 270,
13

 ktoré sú po porovnaní obsahovo zhodné.  Išlo 

o rovnaký zápis práce Teodora Roman od nemeckého autora Friedricha Heinricha Karla de la 

Motte, Barona Fouqué (1777 – 1843). 

 Dokumenty v súpise knižnice sú rozdelené do 7 tematických okruhov (tab. 1), a to:  

- právna literatúra (38 záznamov),  

                                                                                                                                                        
http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Domenova1 [cit. 2014-01-26] 
10

 MV SR, Štátny archív Prešov, Fond Rodina Pillerová (1338) 1564 – 1974, inv. č. 70, krab. 53.  
11

 T. j. na s. 5  záznam č. 276 chýba, namiesto neho je  č. 277. Na s. 6 záznam č. 276 figuruje a za ním je radený 

záznam č. 278. 
12

 „Ut sub N
o
. 17.“ 

13
 Záznam č. 199: „Teodora roman 1815.“ Záznam č. 270: „Teodora Roman won Caroline B. de la Motte 

Fouque 1815.“ 

http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Domenova1
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- náboženská literatúra (9 záznamov),  

- varia, resp. rozličné (206 záznamov), 

- snemové artikuly (8 záznamov),  

- knihy pre školské, resp. vzdelávacie účely (11 záznamov),  

- hospodárska (ekonomická) literatúra (24 záznamov)  

- lekárska literatúra, či literatúra o liečiteľstve (15 záznamov) – aj v zmysle medicína, 

starostlivosť o zdravie (ľudí i hospodárskych zvierat) a hospodárenie.  

 

 Ide celkovo o 312 záznamov. No celkový počet zväzkov kníh je vyšší. Odhadujeme 

ich na 337 zväzkov. Jednotlivé skupiny sú počtom nevyvážené. Viaceré tituly možno preradiť 

z nášho pohľadu (podľa obsahu diel) do inej – adekvátnejšej skupiny. Libri varii – sú navyše 

radené striedavo medzi inými skupinami.  

 

Tab. 1 Obsahová analýza súpisu z roku 1846 

Typ – tematická 

skupina  

Zázn. č. Počet 

jednotiek 

Počet 

zväzkov 

Strana 

súpisu z r. 

1846 

Libri iuridici 

 

Č. 1 – 38 38 40 1 

Libri sacri  Č. 39 – 47 9 9 1 

Libri varii Č. 48 – 50 

Č. 51 – 106 

Č. 107 – 170   

Č. 171 – 202  

Č. 262 – 275, 277 

Č. 276, 278 – 312  

3 

56 

64 

32 

15 

36 

3 

56 

64 

43 

18 

36 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Articili diaetales  Č. 203 – 210  8 8 4 

Libri quipiam 

scholastici 

Č. 211 – 221  11 12 4 

Libri oecomici  Č. 222 – 231  

Č. 232 – 246 

10 

14 

10 

23 

 

4 

5 

Libri medici  Č. 247 – 261  15 18 5 

 

 

Najpočetnejšia je spomenutá skupina varia. Evidujeme v nej klasických autorov 

(Horatius, Ovidius, Cicero, Vergilius, Caesar), teológov (Sv. Augustín, José de Calasanz a i.), 

historické osobnosti i súdobých autorov (Miklós Wesselényi,
14

 József Péczely,
15

 Christoph 

                                                 
14

 Napr. č. 103: Balítéletekről. 1831. 
15

 Napr. č. 108: A magyarok történetei  Peczély Jóseftől 1837. Spresnenie : A’ magyarok’ történetei Á’siából 

kijövetelektől fogva a’ mai időkig I–II. Debrecen: Tóth. 1837. Pozri na internete 

http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9czely_J%C3%B3zsef_(pedag%C3%B3gus) 
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Schmidt,
16

 József Thewrewk de Ponor
17

), t. j. aj romány, kratšie literárne žánre, práce 

z oblasti dejín, umenia, geografie, jazykovedy, rétoriky, ale aj náboženstva (napr. 

katechizmus) či filozofie (Jozef Zancius
18

 a i.), problematiku hospodárskej, obchodnej 

korešpondencie a evidencie.
19

 Tie by bolo napr. vhodnejšie zaradiť do skupiny Libri 

oecomici, ktorá obsahuje spravidla tituly v zmysle hospodárskej literatúry – 

poľnohospodárstvo, záhradníctvo, ovocinárstvo, vinohradníctvo, včelárstvo, z oblasti 

remesiel i priemyslu, tlačoviny (drobné tlače) či príručky. Zastúpené sú aj lexikóny, resp. 

práce encyklopedického charakteru – napr. Conversations lexicon 1822 – 1826,
20

 či 

„Allgemaines ökonomisses (!) Lexikon w Carl Lubeck“ 1872; periodiká (Magyar Hirmondó 

1794; Magyar Kurir 1789) i almanachy (napr. Nefelejts / Nefelejts Almanach 1832, 1833, 

vychádzajúci v Košiciach
21

).  

 Knihy určené na vzdelávacie/školské účely predstavovali tituly z oblasti geometrie, 

histórie, latinskej gramatiky, gramatiky nemčiny,
22

 ale nachádzame tu aj maďarský 

katechizmus.
23

 Právna literatúra je označená spravidla bez editora alebo autora, vo 

všeobecnosti ako poriadok, základy a i. (Ordo..., Codex..., Elementa...), trestné právo, 

uhorské právo, zvykové právo či Tripartitum; resp. aj slovník (č. 31, Honni törvény-szótár (?) 

1831). Samostatne vyčlenené snemové artikuly (Articuli diaetales Posonienses/ Budenses, 

a i.) sa napríklad viazali na obdobie rokov 1791 – 1839/40.  

 Datované dokumenty v prameni sú s vročením zo 16. – 19. storočia (tab. 2). Veľká 

časť z nich je však nedatovaná (17,8 %). Dominujú tlače z 19. storočia (cca 41 %) a 18. 

storočia (cca 40 %), čím dokladajú súvislé budovanie knižnice, sledovanie domáceho 

i zahraničného knižného trhu, súdobej spisby a záujmy Pillerovcov. V jednom prípade sa 

eviduje dokument zo 16. storočia.
24

 Incipit názvu je problematický bez spresnenia autora či 

                                                 
16

 Napr. č. 122-128. Spresnenie: Ifjúságot érdeklő Irományjai : Smid Kristóf' Ifjúságot érdeklő Irományjai... 

http://sclib.svkk.sk/his01/Record/000003520 
17

 Č. 262. Epigrammak ... Thewrewk Jóseftől 1835. Spresnenie: Epigrammak. (Epigramme) hung. Pozsony, 

Belnay 1835. http://books.google.sk  alebo http://www.worldcat.org/title/epigrammak/oclc/45450203 
18

 Č. 98. Titul upresňujeme na Philosophia mentis et sensuum: ad usus academicos accommodata. Physicam  

particularem continens, Vol. 3. Joseph Zanchi. Kaliwoda, 1754. Pozri books.google.com/books 
19

 Č. 87. Közönséges levelező Staut Joséftol 1834 – najskôr  STAUT, József. Közönséges levelező a közélet 

mindennemű eseményeiben előforduló levelezésre, kereskedési s egyéb tiszti iratok szerkezésére vezérlő és 

példákkal megvilágosított útmutatásokat magában foglaló segédkönyv. U. ott, 1834. Porovnaj 

http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/s/s24760.htm 
20

 Záznam č. 299 – 303. Najskôr Brockhaus Conversations-Lexikon 5. Auflage, 12 Bände, 1822 – 1826. 

Brockhaus... Leipzig, 1822 – 1826. Pozri http://www.lexikon-und-enzyklopaedie.de/fa/Brockhaus-

Conversations-Lexicon-5-6-Auflage/Brockhaus-Conversations-Lexikon-5-Auflage-1819-1820.html 
21

 Pod č. 283: Nefelejts 1832, č. 292: Nefelejts Almanach 1833. Spojený s menom Mihály Kovacsóczy. Kassán. 

Pozri http://www.worldcat.org/title/nefelejts-almanach-2-ev-1833/oclc/34332101 
22

 Pod č. 219: Grammatica Germanica. Medzi iné učebnice patrilo aj č. 221: Német ABC Kőnyvecske. 
23

 Č. 218: Magyar Katekizmus, s.a., 1 zv. 
24

 Záznam č. 64, ako: Colloquia tiolatinae (?) linqvae 1582. 

http://www.lexikon-und-enzyklopaedie.de/fa/Brockhaus-Conversations-Lexicon-5-6-Auflage/Brockhaus-Conversations-Lexikon-5-Auflage-1819-1820.html
http://www.lexikon-und-enzyklopaedie.de/fa/Brockhaus-Conversations-Lexicon-5-6-Auflage/Brockhaus-Conversations-Lexikon-5-Auflage-1819-1820.html
http://www.worldcat.org/title/nefelejts-almanach-2-ev-1833/oclc/34332101
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vydania tlače. K roku 1582 evidujeme nateraz vydanie latinských kolokvií a cvičení 

z Norimbergu, spojených s menom Juana Luisa Vivesa.
25

  

 Do 17. storočia odkazuje súpis tri tituly – dva v latinskom a jeden v nemeckom 

jazyku. Pod č. 12 sa nachádza „Directis Methodia processus iudiciarii iuris Consvetudinarii 

de A. 1634.“ Možno dedukovať, že ide najskôr o prácu Directio methodica processus 

iudiciarii juris consuetudinarij, inclyti regni Hungariae... od humanistu a právnika Jána 

Kitoniča (1560 – 1619)
26

 a druhé viedenské vydanie z roku 1634. Problematický je záznam č. 

29 „Theatrum juridicum Regni Hungariae de A
o
. 1665,“ ale aj záznam č. 76  „Bildniß das 

Fodas (!),“
27

 nateraz bez bližšieho určenia.  

 
Tab. 2 Chronologický rozbor súpisu 

 
Storočie 16. stor. 17. stor. 18. stor. 19. stor. s. a.  

Počet zv. 1 3 135 138 60 

  

 Najmladšie dokumenty spadajú do konca 30. rokov a začiatku 40. rokov 19. 

storočia.
28

 V skupine Libri varii, napr. z roku 1837 Pillerovci vlastnili napr. prácu pedagóga 

a historika Jozefa Péczelyho (1789 – 1849): A Magyarok Történetei ... 1837, k obdobiu 

stredoveku, no bez bližšej špecifikácie. Teoreticky mohlo ísť o 1. diel (kötet)  A Magyarok 

Történetei az Ázsiából kijövetelöktől fogva az Árpád ház kihalásáig alebo 2.  A Magyarok 

történetei. Az Árpádház kihalásától a mohácsi vészig.
29

 Tu sa radia i práce k dejinám 

Peštiansko-pilišsko-šoltskej župy (1839/40).
30

 V kategórii Libri medici bola zaradené aj práca 

k dejinám ovocinárstva z roku 1840, od pomológa a kňaza Mateja Bazalicu (1787 – 1848), 

pôsobiaceho v Preseľanoch (obec v okrese Topoľčany). Išlo o záznam „Catalog der Nitra- 

Percszlényer Obst-Baumschüle...“
31

 

                                                 
25

 Colloquia sive exercitatio Latinae linguae, Johannis-Ludovici Vivis Valentini... Noribergae : Halbmayerus, 

1582. Pozri napr. http://www.worldcat.org/title/colloquia-sive-exercitatio-latinae-linguae-johannis-ludovici-

vivis-valentini/oclc/823262699 
26

 Directio methodica processus iudiciarii juris consuetudinarij, inclyti regni Hungariae / Per m. Joannem 

Kitonich de Koztanicza, ... Editio prima Tyrnaviae, anno Domini, MDCXIX. Editio secunda. Viennae Austriae 

: [s. n.], 1634.  [24], 348, [7] str. Pozri napr. http://katalog.hazu.hr 
27

  Možno  „des Todes“ . Dielo nateraz bližšie neidentifikované. 
28

 Pozri napr. záznam č. 79, 175, 206, 253 a i. 
29

 Záznam č. 108 „ A magyarol történetei Peczély Jósefről 1837.“ Práca spresnená podľa https://archive.org 
30

 Ako „Pest. Pilis és Solt megyék ... követeinek jelentése 1839/40,“ či „Követjelentés az 1839/40 ki 

orszaggyulésröl.“ Zázn. č. 206, 207. 
31

 Identifikácia titulného listu „Catalog der Nitra Pereszlényer Obstbaumschule nebst kurzer Darstellung der 

neuesten Fortschritte in der Obstkultur, und streng kritische Auswahl der allervorzüglichsten bis jetzt 

bekannten Obstsorten, ihre Rangordnung nach Grösse der Frucht, Reifzeit und Dauer, Schönheit, Geschmack 

und daraus hervorgehender Werth,“ pozri http://hu.wikipedia.org/wiki/Bazalicza_M%C3%A1ty%C3%A1s 

alebo http://sk.wikipedia.org/wiki/Matej_Bazalica 

http://www.worldcat.org/title/colloquia-sive-exercitatio-latinae-linguae-johannis-ludovici-vivis-valentini/oclc/823262699
http://www.worldcat.org/title/colloquia-sive-exercitatio-latinae-linguae-johannis-ludovici-vivis-valentini/oclc/823262699
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bazalicza_M%C3%A1ty%C3%A1s
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 Z jazykového hľadiska dominujú tlače nemecké (cca 43 %) nad dokumentmi 

v latinskom (30 %), či maďarskom jazyku (23 %). Ich identifikácia bola problematickejšia – 

na základe incipitov.  

 
Tab. 3 Jazykové zastúpenie dokumentov v súpise 

 
Jazyk Latinčina Nemčina Maďarčina Viacjazyčné 

(lat.-nem., 

maď.-nem.) 

Francúzština Taliančina 

Počet 

zväzkov 

101 146 78 7 3 2 

 

 Výnimočné sú viacjazyčné tlače, čo dokladáme na základe incipitov (tab. 3). 

Ojedinelo evidujeme francúzsky jazyk. Z oblasti epickej poézie sme našli záznam č. 106 „Les 

aventures de Télémaque Fils Dulysse par Fenelon 1822“ – t. j. dobrodružstvá Telemacha je 

zachytený v 1 zväzku. Vieme však, že titul vyšiel ako 2 zväzkový v Lyone.
32

 Pod č. 174 

„Catechisme a L sage de toutes les eglises 1811“ Je zachytený titul Catéchisme à l'usage de 

toutes les églises de l'empire français... Tento katechizmus vyšiel v Paríži.
33

 Vo francúzštine 

sa vyskytol ešte záznam č. 295 – „Elise ou le modele les Femmes 1798.“ Pillerovci vlastnili 

aj tlače v talianskom jazyku. Práca „Chiara Di Rosenberg: Melodramma 1832“ je spojená 

s menom talianskeho spisovateľa Gaetana Rossiho (1774 – 1855).
34

 „Fausta melodramma“ 

predstavuje najskôr  Fausta : melodramma in due atti... od Gaetana Donizettiho. Vyšla 

v roku 1832 v Miláne.
35

  

 

Záver 

 Napriek tomu, že dokument nie je bližšie signovaný, neobsahuje ani vlastnícke 

poznámky, naše dedukcie s prepojením na rodinu Piller, možno aj na sídlo Ruské Pekľany sú 

v tomto štádiu výskumu najschodnejšie, a to aj podľa ich zaradenia spracovateľmi archívneho 

fondu. Prepojenie súpisu z roku 1864 na inú kúriu môže možno neskôr podoprieť aj sonda, 

vykonaná na základe komparácie záznamov v súpise a dokumentmi – tlačami, ktoré sa 

zachovali fyzicky dodnes. Tie nateraz dostupné sa datujú hlavne do mladšieho obdobia (2. 

                                                 
32

 Pozri Les aventures de Télémaque, fils d'Ulysse. Complet en 2 volumes. Nouvelle édition augmentée d'un 

Discours sur la poésie épique et de notes pour l'intelligence de la partie géographique et de la Mythologie... 

A Lyon, chez François Savy, 1822. http://www.ebay.com.au/itm 
33

 Doplnené na základe: http://www.worldcat.org/title/explication-du-catechisme-a-lusage-de-toutes-les-eglises-

de-lempire-francais/oclc/33945642 
34

 V súpise pod č. 277: „Chiara di Rosenberg Melodramma 1832“. Pozri 

http://www.europeana.eu/portal/record/03486/urn_resolver_pl_urn_urn_nbn_de_bvb_12_bsb10579447_0.ht

ml; http://en.wikipedia.org/wiki/Gaetano_Rossi  
35

 Pod č. 278: „Fausta mellodrama 1832“. Porovnaj http://www.worldcat.org/title/fausta-melodramma-in-due-

atti/oclc/717325041 

http://www.europeana.eu/portal/record/03486/urn_resolver_pl_urn_urn_nbn_de_bvb_12_bsb10579447_0.html
http://www.europeana.eu/portal/record/03486/urn_resolver_pl_urn_urn_nbn_de_bvb_12_bsb10579447_0.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Gaetano_Rossi
http://www.worldcat.org/title/fausta-melodramma-in-due-atti/oclc/717325041
http://www.worldcat.org/title/fausta-melodramma-in-due-atti/oclc/717325041
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pol. 19. – 20. storočia), no obsahujú i rukopisné exlibrisy. To však bude predmetom 

samostatnej štúdie.  
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